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ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ
8,9 ΚΑΙ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Με απόλυτη επιτυχία, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκαν στη
Στουτγάρδη στις 8,9 και 10 Οκτωβρίου 2021 οι εκδηλώσεις εορτασμού των 200
χρόνων από την ελληνική επανάσταση από τους ομογενειακούς θεσμούς της
Γερμανίας.
Η πραγματοποίηση παρέλασης σε ευρωπαϊκή πόλη εκτός Ελλάδας, στα πρότυπα
παρελάσεων σε άλλες ηπείρους, υπήρξε ανέκαθεν επιθυμία πολλών Ελλήνων
ομογενών στη Γερμανία.
Στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης ζουν και δραστηριοποιούνται γύρω
στους 180.000 Έλληνες. Πάνω από 70 ελληνικοί σύλλογοι (τόσο γονέων και
κηδεμόνων όσο και πολιτιστικοί) και ελληνικές κοινότητες προσπαθούν να
κρατήσουν ζωντανό τον ελληνισμό,να στηρίξουν και να προάγουν τον πολιτισμό
της πατρίδας μας, ζώντας 2000 χιλιόμετρα μακρυά από αυτήν.
Το 2021, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση,
αποφασίστηκε αυτή η επιθυμία τόσων γενεών να πάρει σάρκα και οστά.

Συνάντηση των ομογενειακών φορέων της Βάδης-Βυρτεμβέργης στην
προξενική κατοικία με την τότε γενική πρόξενο του κρατιδίου κα Ελένη
Λιανίδου

Το ανοιχτό κάλεσμα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των πολιτιστικών
συλλόγων και των ελληνικών κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 2020 με την στήριξη
της τότε Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη Στουτγάρδη κα Ελένης Λιανίδου,
οδήγησε στη σύσταση της 14μελους οργανωτικής επιτροπής που ανέλαβε τον
συντονισμό των εκδηλώσεων. Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία
είχαν την σύμφωνη γνώμη των συλλόγων τους, όρισαν μέσω ενός συμφωνητικού
το πλαίσιο λειτουργίας και αποφάσεων και ανέλαβαν την ευθύνη διεκπεραίωσης
του μεγάλου αυτού εγχειρήματος.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020: Ημέρα εκκίνησης στο „σπίτι“ της Ποντιακής
Εστίας Στουτγάρδης των μελών της οργανωτικής επιτροπής (Ελληνικό σχολείο
Feuerbach, Ποντιακή Ένωση Στουτγάρδης Ρωμανία, Σύλλογος ποντίων
Στουτγάρδης Ποντιακή Εστία, Θρακικός πολιτιστικός σύλλογος Στουτγάρδης,
Tερψιχόρη Esslingen, Ελληνική Κοινότητα Waiblingen, Ελληνική κοινότητα
και σχολείο Gerlingen, Ομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων ΒάδηςΒυρτεμβέργης, Συνομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Γερμανίας,
Σύλλογος Καλαμπακιωτών Γερμανίας, Δωδεκάπολις)
Την θετική απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποστολή Αγήματος
της Προεδρικής Φρουράς ακολούθησε η έγκριση του δήμου της Στουτγάρδης
για την παραχώρηση κεντρικών οδών της πόλης με σκοπό την πραγματοποίηση
μίας εκδήλωσης που για πρώτη φορά θα πραγματοποιούνταν στη Γερμανία αλλά
και γενικότερα σε ευρωπαϊκό έδαφος εκτός Ελλάδας.

Την 25η Μαρτίου 2021 δημοσιεύτηκε η επίσημη αφίσα της Παρέλασης
Στουτγάρδης.

Η ανακοίνωση διεξαγωγής παρέλασης στην πόλη της Στουτγάρδης δημιούργησε
ένα μεγάλο κύμα ενθουσιασμού και χαράς στον ελληνισμό της Γερμανίας και όχι
μόνο. Λάβαμε μηνύματα από όλα τα μέρη του κόσμου, μηνύματα συγκίνησης,
περηφάνιας και χαράς για το μοναδικό γεγονός που θα πραγματοποιούνταν
στην καρδιά της Ευρώπης από την ομογένεια.
Η Παρέλαση Στουτγάρδης μας έκανε όλους σε μια μέρα να γίνουμε μία φωνή και
να αποκτήσουμε έναν κοινό στόχο. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικοί
σύλλογοι και ελληνικές κοινότητες αποφασίσαμε να συμπορευτούμε και μαζί να
πραγματοποιήσουμε μία εκδήλωση που δεν είχε προηγούμενο.

Διαδικτυακές συναντήσεις
Στις 3.4.2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με τους
εκπροσώπους των 60 σχολείων, συλλόγων και κοινότητων που δήλωσαν
συμμετοχή στην εκδήλωση. Την συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους η
κα Ελένη Λιανίδου και ο νυν πρόξενος της Ελλάδας στη Στουτγάρδη κ. Συμεών
Λυναρδάκης. Στόχος όλων το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στόχος όλων να
δώσουμε ένα δυναμικό παρόν στην πρώτη μας ‘επίσημη’ δημόσια εμφάνιση στη
Γερμανία!

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των σχολείων μας ήταν αδιαμφισβήτητα οι
πρωταγωνιστές της Παρέλασης. Στις 4 Απριλίου 2021 απευθυνθήκαμε στους
εκπαιδευτικούς που και λόγω της εμπειρίας τους αλλά και λόγω της στενής
τους σχέσης με τα παιδιά θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό το
μεγάλο εγχείρημα. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Εκπαιδευτικοί λυκείων,
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και ελεύθερων σχολείων, όλοι παρόντες και
"φορτωμένοι" με ιδέες για να κάνουμε αυτή την ημέρα αξέχαστη για όλους και
ιδιαίτερα για τα παιδιά μας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται από το επίσημο ελληνικό κράτος η τεράστια
προσπάθεια που κατέβαλε η ομογένεια της Γερμανίας για να οργανώσει κάτι
τόσο μοναδικό και πρωτόγνωρο. Ο τότε Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για
θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Κώστας Βλάσης ανταποκρίθηκε στο αίτημά
μας και στις 6 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση στην
οποία ενημερώθηκε για όλες τις ενέργειες που αφορούν τις εκδηλώσεις. Ο
υφυπουργός δήλωσε την απόλυτη στήριξή του στο μεγάλο εγχείρημα.

Με μεγάλη χαρά λάβαμε την απάντηση του μητροπολίτη Γερμανίας
Σεβασμιώτατου κ.Αυγουστίνου ,ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την
Παρέλαση Στουτγάρδης μια ΙΕΡΗ προσπάθεια την οποία η εκκλησία μας θα
στηρίζε με όλες της τις δυνάμεις.
Την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση
των εκπροσώπων της εκκλησίας μας με την οργανωτική επιτροπή όπου
συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η εκκλησία μας είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι και κάτω από δύσκολες
συνθήκες,όπως αυτές που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με θέληση και
πίστη όλα είναι εφικτά!

Στην μεγάλη μας προσπάθεια είχαμε έναν και μοναδικό " αντίπαλο" και αυτός
ήταν η υπάρχουσα πανδημία. Οι περιορισμοί που είχαν αποφασιστεί από
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας επέβαλλαν την μεταφορά της
εκδήλωσής το Φθινόπωρο 2021.
Την Κυριακή 25.7.2021 πραγματοποιήθηκε η 2. διαδικτυακή συνάντηση της
οργανωτικής επιτροπής με τους συμμετέχοντες συλλόγους, οι οποίοι μεταξύ
άλλων ενημερώθηκαν για την επέκταση των εκδηλώσεων σε 3 ημέρες.

Στις 19.9.2021 πραγματοποιήθηκε η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση πριν
το μεγάλο γεγονός. Η οργανωτική επιτροπή απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των
εκπροσώπων των συλλόγων, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούσαν τις συνθήκες
πανδημίας και πως αυτές θα εφαρμόζονταν στις εκδηλώσεις μας.
Διάθεση εισιτηρίων
Οι υπάρχουσες συνθήκες επέβαλλαν την ελεγχόμενη είσοδο στους χώρους των
εκδηλώσεων. Για τον λόγο αυτό διατέθηκαν, δωρεάν φυσικά, κάρτες εισόδου
καταρχήν στους συμμετέχοντες συλλόγους, σε δευτερο χρόνο διαδικτυακά μέσω
της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και μέσω των καταστημάτων που διέθεταν
επίσης και τα αναμνηστικά προιόντα της παρέλασης.

Η προεδρική φρουρά στο Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης
Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου υποδεχθήκαμε την αποστολή της Προεδρικής
Φρουράς στο Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης

Βραδιά φιλελλήνων Γερμανών
Το εορταστικό τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή στις 8 Οκτωβρίου 2021
όπου διοργανώθηκε στο Kursaal στο Bad Cannstatt της Στουτγάρδης βραδιά
αφιερωμένη στους φιλέλληνες γερμανούς. Ο καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας
του πανεπιστημίου του Tübingen κ. Setzler παρουσίασε τον σημαντικό ρόλο
των γερμανών πολιτών της Στουτγάρδης, οι οποίοι ιδρύοντας τον πρώτο σύλλογο
βοήθειας πανγερμανικά, στήριξαν υλικά και ηθικά τους Έλληνες στον αγώνα της
απελευθέρωσης. Στην βραδιά παρουσιάστηκε επίσης υλικό το οποίο φυλάσσεται
στο αρχείο της πόλης και για πρώτη φορά είδε το φως της δημοσιότητας. Μεταξύ
αυτού και άγνωστες μέχρι σήμερα λιθογραφίες που απεικονίζουν Έλληνες
πρόσφυγες στη Στουτγάρδη κατά την περίοδο της επανάστασης.

Λογότυπο του συλλόγου φιλελλήνων γερμανών
Στουτγάρδης
Πηγή: Haupt-Staatsarchiv Stuttgart

Αποσπάσματα της ομιλίας του καθηγητή κ. Setzler
Η είδηση της εξέγερσης των Ελλήνων κατά της τουρκο-οθωμανικής κυριαρχίας στα τέλη
Μαρτίου 1821 προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα ενθουσιασμού στη Γερμανία, το οποίο εξαπλώθηκε
σε όλα τα μέρη του πληθυσμού.
Πολλοί άνθρωποι, ειδικά από τη μορφωμένη αστική τάξη, εμπνεύστηκαν από την ιδέα ότι
χρωστούσαν την αρχαία Ελλάδα ως «γενέτειρα όλης της επιστημονικής και καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης», χάρη, η οποία έπρεπε τώρα να αναγνωριστεί.
Τέλος, στις αρχές Αυγούστου 1821, ακολούθησε μια έκκληση του καθηγητή φιλοσοφίας της
Λειψίας Wilhelm Traugott Krug «Στους Γερμανούς συμπολίτες του» που οδήγησε στην ίδρυση
«ενώσεων βοήθειας για την Ελλάδα» σε πολλά μέρη της χώρας. Ένας από τους μεγαλύτερους
και σημαντικότερους ήταν ο Φιλελληνικός Σύλλογος της Στουτγάρδης.
Ενθουσιώδης και γεμάτος συμπάθεια για τον αγώνα για την ελευθερία, ο νεαρός 25χρονος
εκδότης και βιβλιοπώλης Heinrich Erhard ανέλαβε την πρωτοβουλία να υποστηρίξει τους
Έλληνες στη Στουτγάρδη στις 11 Αυγούστου του 1821.

Επανέλαβε την έκκληση του Κρουγκ και κάλεσε σε ιδρυτική συνάντηση στις 14 Αυγούστου
στο εστιατόριο „Petersburger Hof “ στη Στουτγάρδη. 82 Εξέχοντες και γνωστοί πολίτες της
Στουτγάρδης ακολούθησαν το κάλεσμά του. Έγινε σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι
θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει κάποιος βαθμός επιφυλακτικότητας προς την κυβέρνηση της
Βυρτεμβέργης. Ως εκ τούτου, εξέλεξαν πρώτα μια επιτροπή 12 ατόμων για να συμβουλεύει πώς
να προχωρήσουν στο εγχείρημά τους.

Πηγή των φωτογραφιών που ακολουθούν: Stadtarchiv Stuttgart

Οι Φιλέλληνες του Tübingen ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του εκδότη της
Στουτγάρδης Erhard. Στην πανεπιστημιούπολη στις 13 Αυγούστου 1821 ο καθηγητής κλασικής
λογοτεχνίας Γκότλιμπ Ταφέλ Gottlieb Tafel και ο δικηγόρος Καρλ Χόφακερ Horst Hofacker
έκαναν δημόσια έκκληση για δωρεές για την Ελλάδα. Περαιτέρω ενώσεις ιδρύθηκαν στο Balingen, Heilbronn, Herrenberg, Ludwigsburg, Öhringen, Schorndorf, Spaichingen, Ulm και Urach.
Σε πολλές άλλες πόλεις της Βυρτεμβέργης, ιδιωτικές ομάδες ή μεμονωμένα άτομα συμμετείχαν
ως οργανισμοί συλλογής δωρεών.
Όλοι τους αναγνώρισαν τη Στουτγάρδη ως τον κύριο σύνδεσμο και του μεταβίβασαν τις
συγκεντρωμένες δωρεές για περαιτέρω χρήση.

Οι κατάλογοι δωρεών που δημοσιεύονται περίπου κάθε μήνα στις ημερήσιες εφημερίδες
δείχνουν ότι μεταξύ Αυγούστου 1821 και άνοιξης 1824, η Στουτγάρδη έλαβε κεφάλαια από
περισσότερους από 500 δήμους της Βυρτεμβέργης. Κεφάλαια προέρχονταν και από το Freudental στη Στουτγάρδη, τόσο από τη χριστιανική όσο και από την εβραϊκή κοινότητα. Υπήρχαν
επίσης πολλές δωρεές και από άλλα γερμανικά Κρατίδια.

Από την ίδρυσή της, η ένωση της Στουτγάρδης δεν ήταν μόνο σε θέση να λειτουργήσει ως η κύρια
ένωση για όλες τις τοπικές, υποκαταστήματα ή συγκεκριμένες ενώσεις της Βυρτεμβέργης, αλλά
και ως οργανωτικό και συντονιστικό κέντρο βοήθειας για την Ελλάδα σε όλη τη νοτιοδυτική
Γερμανία και μάλιστα για πολλά χρόνια.

Έλληνες πρόσφυγες στη Στουτγάρδη το 1823
Κατά τις εξεγέρσεις του 1821, αρκετές εκατοντάδες Έλληνες στα πριγκιπάτα της Μολδαβίας
και της Βλαχίας κατέφυγαν στην Οδησσό. Μετά από ένα χρόνο παραμονής, περίπου 200 από
αυτούς αποφάσισαν να φύγουν για τα απελευθερωμένα πλέον ελληνικά εδάφη. Δεδομένου ότι
τους αρνήθηκε να πραγματοποιήσουν πορεία μέσω των Ούγγρο-Αυστριακών εδαφών, επέλεξαν
μια τεράστια παράκαμψη μέσω της Ρωσίας, της Πολωνίας και της Γερμανίας.
Στις 13 Ιανουαρίου 1823, μια πρώτη ομάδα έφτασε στη Στουτγάρδη „σε απόλυτα θλιβερή
κατάσταση“. Οι Έλληνες χρειάζονταν, όπως φαίνεται από μια έκκληση στην εφημερίδα Schwäbischer Merkur, «παλτά, ενδύματα και παπούτσια». Οι Έλληνες χρειαζόντουσαν ιδιαίτερα
μεγέθη ενδυμασίας και υποδημάτων, επειδή δεν είχαν συνηθίσει στα ευρωπαϊκά μοντέρνα στενά
μεγέθη». Μια προκαταρκτική εκτίμηση του προέδρου του συλλόγου της Στουτγάρδης Άλμπερτ
Σκοτ Albert Schott στις 27 Ιανουαρίου μιλά για 103 Έλληνες που «έφτασαν εδώ και έφυγαν για
την Ελβετία» μέχρι τώρα.

Στη Στουτγάρδη προωθήθηκαν στα πανδοχεία και «εφοδιάστηκαν επαρκώς με ρούχα και
παπούτσια» και ο καθένας τους έλαβε πέντε φιορίνια για τα έξοδα ταξιδιού. Τέλος, ο σύλλογος
της Στουτγάρδη είχε στείλει 1000 φράγκα στους Φιλέλληνες της Μασσαλίας, για περαιτέρω
προμήθειες εκεί.
Οι εκκλήσεις του συλλόγου για δωρεές χρημάτων και υλικού προκάλεσαν για άλλη μια φορά
ένα κύμα προθυμίας για βοήθεια: „Οι συνεισφορές αυξήθηκαν ξανά“, σημείωσε ο Schott. Ο
Λούντβιχ Ούλαντ ήταν επίσης εξαιρετικά ικανοποιημένος με αυτή τη μορφή βοήθειας.

Η πρώην βουλευτής της τοπικής βουλής, κα Rita Haller-Haid τόνισε τη
σημασία της ελληνογερμανικής φιλίας και αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα στοιχεία
που συνδέουν τους 2 λαούς στην πορεία των χρόνων. Στη συνέχεια απήυθυνε
χαιρετισμό ο ΓΓ απόδημου ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, η Πρέσβυς της
Ελλάδας στο Βερολίνο κα Μάρα Μαρινάκη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
στη Στουτγάρδη κ. Συμεών Λιναρδάκης. Μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος
απήυθυνε χαιρετισμό και συγχαρητήρια ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας
Κατσανιώτης.

Ακολούθησε η εισήγηση του ανθυποπλοίαρχου κ. Αθανασόπουλου και του
υπολοχαγού κ. Καψάλη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ιστορία των Ευζώνων και
παρουσίασαν τις 6 επίσημες στολές της Προεδρικής Φρουράς που για πρώτη
φορά ταξίδεψαν όλες μαζί εκτός Ελλάδας.
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Παρέλαση Στουτγάρδης
Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Europaviertel της Στουτγάρδης η μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας. Η προετοιμασία για
την παρέλαση ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν όπου οι 1500 παρελαύνοντες , στην
πλειοψηφία τους μαθητές ελληνικών σχολείων και μέλη πολιτιστικών συλλόγων
και ελληνικών κοινοτήτων, υποβλήθηκαν στον έλεγχο των ισχύοντων μέτρων της
πανδημίας. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης αποκλείστηκαν από την αστυνομία
για την διέλευση της Προεδρικής Φρουράς και των παρελαύνοντων. Στο χώρο
της παρέλασης διαμορφώθηκε ειδική εξέδρα επισήμων για την υποδοχή
των εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας,
του Υπουργείου Αμύνης, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γερμανίας και της
εκπροσώπου της Οργανωτικής επιτροπής κα Ελένης Σιδηροπούλου.
Στις 1 μμ ακριβώς ξεκίνησε η μεγαλειώδης παρέλαση με το Άγημα της Προεδρικής
Φρουράς να δίνει για πρώτη φορά το παρόν στην πόλη της Στουτγάρδης. Μεγάλη
ήταν η συγκίνηση και η περηφάνεια των παρευρισκομένων που δεν σταμάτησαν
να εμψυχώνουν και να συγχαίρουν τόσο τους Εύζωνές μας όσο και το πλήθος
των παρελαύνοντων που ζούσαν επίσης μία πρωτόγνωρη εμπειρία.
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Την μουσική συνοδεία με εμβατήρια της παρέλασης ανέλαβε αφιλοκερδώς το
μουσικό ωδείο Sinfonisches Blasorchester der Stuttgarter Musikschule με 50
γερμανούς μουσικούς υπό τις οδηγίες του μαέστρου κ.Alexander Beer και του
αρχιμουσικού φιλαρμονικής κ. Νίκου Χρυσοχόου, οι οποίοι ολοκληρώνοντας
την εμφάνιση τους χάρισαν στους επισκέπτες μοναδικές στιγμές συγκίνησης υπό
τους ήχους του Εθνικού μας Ύμνου, της Μακεδονίας Ξακουστής και σημαντικών
έργων του Μίκη Θεοδωράκη. Την παρουσίαση των εκδηλώσεων πραγματοποίησε
η δημοσιογράφος κα Ιωάννα Κυριακίδου.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός γραμματέας απόδημου
ελληνισμού και δημόσιας διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, η Πρέσβης
της Ελλάδας στη Γερμανία κ. Μάρα Μαρινάκη, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας
στη Στουτγάρδη κ. Συμεών Λυναρδάκης, ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Αριανζού
κ. Βαρθολομαίος και ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ελλάδας στο Βερολίνο κ.
Ευάγγελος Κολόβης. Επίσης έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση οι εκπρόσωποι
του κόμματος της Ελληνικής Λύσης κ. Γεώργιος Κομνηνός και κ. Αλέξιος Ντόνας
καθώς και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης
εκπρόσωποι του δήμου της Στουτγάρδης, του αρχείου της πόλης καθώς και
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Απαγγελία Εθνικού Ύμνου
Λήξη παρέλασης

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων της οργανωτικής επιτροπής
με την Προερδική Φρουρά

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021
Το Άγημα της Προεδρικής Φρουράς στις ενορίες
της Βάδης-Βυρτεμβέργης
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου το Άγημα της Προεδρικής Φρουράς επισκέφθηκε
4 ενορίες στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγάρδης όπου πραγματοποιήθηκαν
Δοξολογίες και παρευρέθηκε πλήθος κόσμου. Η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία
της Γερμανίας ήταν στο πλευρό των διοργανωτών σε όλη την διάρκεια της
προετοιμασίας και βοήθησε με όλους τους δυνατούς τρόπους την μεγάλη αυτή
προσπάθεια.

Eνορία Αναλήψεως του Σωτήρος Stuttgart-West

Eνορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Esslingen

Eνορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Reutlingen

Eνορία Κωνσταντίνου και Ελένης Waiblingen

Κάλυψη των εκδηλώσεων από τα ΜΜΕ
Οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν δημοσιογραφικά τόσο από τηλεοπτικά κανάλια όσο
και από πλήθος εφημερίδων της Γερμανίας και της Ελλάδας. Τα κανάλια SWR,
RTLnews, Regio TV, EPT και FOCUS FM έκαναν εκτενή αναφορά στην εκδήλωση,
ενώ εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας όπως η Süddeutsche Zeitung, die Welt,
die Zeit, Stern , Ludwigsburger Kreiszeitung, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten,Waiblinger Kreiszeitung, nachrichten.de καθώς επίσης και η
Deutsche Presse Agentur (dpa) παρουσίασαν με πολύ θετικά σχόλια αυτό το
μοναδικό γεγονός. Το ελληνικό κρατικό κανάλι της ΕΡΤ3 απέστειλε συνεργείο
με την δημοσιογράφο κα Σάμου, το οποίο κάλυψε το σύνολο των εκδηλώσεων.

Tαινία μικρού μήκους από την θεατρική ομάδα Greek Theater Art και
την Venetis Films

H θεατρική ομάδα Greek Theater Art σε συνεργασία με το Venetis Films
μας προετοίμασαν συναισθηματικά για αυτό που θα ζούσαμε στις 8,9 και 10
Οκτωβρίου 2021. Με την πολυπληθή ομάδα τους, με επαγγελματισμό, καλή
προετοιμασία και κυρίως πολύ θέληση να συμβάλλουν στις εκδηλώσεις, έκαναν
εικόνα όλα όσα οι διοργανωτές ζούσαν αυτούς τους 11 μήνες. Την μικρής
διάρκειας αλλά με πολύ ψυχή ταινία θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας:
https://www.parelasi-stuttgart.de

Επίλογος-Ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί από καρδιάς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα. Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, τον Διευθυντή του στρατιωτικού γραφείου της Προεδρικής Φρουράς
κ.Μικρό και τον επικεφαλής της αποστολής Ανθυποπλοίαρχο κ. Αθανασόπουλο για την
άψογη συνεργασία και για την στήριξη στην πορεία αυτών των 12 μηνών.
Θερμές ευχαριστίες στους 60 συμμετέχοντες συλλόγους και κοινότητες που από την πρώτη
στιγμή ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας καθώς επίσης και σε όλους τους συλλόγους που
έθεσαν στη διάθεσή μας έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών για την εξασφάλιση της τήρησης των
υγειονομικών κανονισμών που απαιτούνταν αυτή την περίοδο.
Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στα ελληνόπουλα που με περηφάνια κράτησαν τις
γαλανόλευκες σημαίες ψηλά και με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους παρέλασαν για
πρώτη φορά τιμώντας και γιορτάζοντας την πατρίδα μας.
Ευχαριστούμε θερμά την μητρόπολη Γερμανίας και ιδιαίτερα τους κληρικούς των ενοριών
της Βάδης- Βυρτεμβέργης που πορεύτηκαν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια.
Εγκάρδιες ευχαριστίες στο μουσικό ωδείο Sinfonisches Blasorchester der Stuttgarter Musikschule που εργάστηκε εντατικά και συνόδεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεγαλειώδη
Παρέλαση. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο γερμανικό Υπουργείο επιστημών, έρευνας
και τεχνών για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για οικονομική στήριξη των
εκδηλώσεων.
Τέλος δηλώνουμε ευγνώμονες για την στήριξη τόσο των χορηγών μας όσο και του κάθε
συμπατριώτη μας χωριστά, χωρίς την οποία το μεγάλο αυτό εγχείρημα δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί.
Με εκτίμηση
τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
Ιωάννης Αμαραντίδης, Σάββας Εξουζίδης, Σωκράτης Ζαφειρογιάννης, Κωνσταντίνος Καχριμανίδης,
Αθανάσιος Κήπας, Θεόδωρος Μπόσκος, Ιωάννης Μωυσίδης, Δημήτριος Παπαγερίδης, Δημήτριος Πασχαλίδης,
Ελένη Ραφαηλίδου, Αναστάσιος Ροδίντσης, Χρήστος Σαραγλής, Ελένη Σιδηροπούλου,
Φώτιος Φωτιάδης

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 2021!
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!

Συμμετέχοντες σύλλογοι παρέλασης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Ελληνικό λύκειο Στουτγάρδης
Ελληνικό λύκειο Μονάχου
1.ελληνικό γυμνάσιο Μονάχου
Ελληνικό σχολείο Villingen-Schwenningen und Rottweil
Ελληνικό σχολείο Mannheim
Ελληνικό σχολείο Freiburg
Ελληνικό σχολείο Schwäbisch Gmünd
Ελληνικό σχολείο Schwetzingen
Ελληνικό σχολείο Künzelsau
Ελληνικό σχολείο Augsburg
Ελληνικό σχολείο Nagold
Ελληνικό σχολείο και νηπιαγωγείο Reutlingen
Ελληνικό σχολείο Bietigheim-Bissingen
Ελληνικο σχολείο Rutesheim
Ελληνικό σχολείο Leinfelden-Echterdingen
Ελληνικό σχολείο Leonberg
Ελληνικό σχολείο Winnenden
Ελληνικό σχολείο Backnang
Ελληνικό σχολείο Sindelfingen-Böblingen
Ελληνικό σχολείο Vaihingen
Ελληνικό σχολείο Zuffenhausen
Ελληνικό σχολείο Bad Cannstatt
Ελληνικό σχολείο Fellbach
Ελληνικό σχολείο και νηπιαγωγείο Waiblingen
Ελληνικό σχολείο Feuerbach
Παν-μακεδονική Ομοσπονδίας Γερμανίας
Σύλλογος Μακεδόνων Νυρεμβέργης-Fürth
Σύλλογος Μακεδόνων Gütersloh
Σύλλογος Μακεδόνων Μονάχου
Ποντιακή Ένωση Στουτγάρδης Ρωμανία
Σύλλογος ποντίων Στουτγάρδης Ποντιακή Εστία
Ποντιακός σύλλογος Αργοναύτες Waiblingen
Ποντιακός σύλλογος Ακρίτες
Ποντιακός σύλλογος Υψηλάντης Backnang
Ποντιακός σύλλογος Reutlingen
Ποντιακός σύλλογος Mannheim
Ποντιακός σύλλογος Παναγία Σουμελά Bietigheim-Bissingen
Ένωση ποντίων Esslingen
Ηπειρώτικος σύλλογος Ludwigshafen
Ένωση Κρητών Ludwigshafen-Mannheim
Θρακικός πολιτιστικός σύλλογος Aκρίτας - Düsseldorf
Πολιτιστικός σύλλογος Καληβρυσιωτών Γερμανίας
Σύλλογος Εβριτών Reutlingen
Πολιτιστικός σύλλογος Στουτγάρδης Πετρωτά Έβρου
Θρακικός πολιτιστικός σύλλογος Στουτγάρδης
Tερψιχόρη Esslingen
Ελληνικός πολιτστικός σύλλογος Herrenberg
Ελληνική κοινότητα Bερολίνου
Ελληνική κοινότητα Ehingen
Ελληνική κοινότητα Darmstadt
Ελληνική κοινότητα και σχολείο Heilbronn-Νeckarsulm
Ελληνική κοινότητα και σχολείο Gerlingen
Ελληνο-γερμανικός σύλλογος Φιλία Weinheim
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Στουτγάρδης
Ελληνική Κοινότητα Waiblingen
Ελληνική Κοινότητα Filderstadt
Ελληνική Κοινότητα Gaildorf
Σύλλογος Καλαμπακιωτών Γερμανίας
Ομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Βάδης-Βυρτεμβέργης
Συνομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Γερμανίας
Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

EDS Steuerberatungsgeselschaft mbH Felbach
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